
Aanvraag Wet Natuurbescherming - 

Basismodule 

 

 
U wilt een activiteit, plan of project uitvoeren waarbij u mogelijk in aanraking komt 

met bomen, beschermde plant- en diersoorten en/of Natura   2000-gebieden. 

Met dit formulier kunt u een vergunning en/of ontheffing aanvragen of een melding 

indienen in het kader van de Wet natuurbescherming. 

 

Heeft u de checklist ingevuld? 
 
Er zijn drie soorten checklists beschikbaar (gebiedenbescherming, 

soortenbescherming  en houtopstanden). 

Een ingevulde checklist geeft antwoord op de vraag of u een vergunning en/of 

ontheffing moet aanvragen. 

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste toestemmingen aan te vragen. 

Aan het einde van dit formulier dient u te verklaren dat u de checklists hebt 

doorlopen. 

 

Juiste bevoegd gezag 
 
Controleer voordat u een aanvraag/melding indient of de Provincie Zeeland het 

bevoegd gezag is om uw aanvraag te  beoordelen. 

 

Juiste provincie 
 
Wanneer de locatie van uw project of de handeling die wordt gerealiseerd zich 

bevindt binnen de provincie Zeeland, dan is de Provincie Zeeland het juiste 

bevoegd gezag. 

Als het project of handelingen tevens nadelige gevolgen heeft op een Natura 2000- 

gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied, dan wel vogels, dieren of planten van 

soorten die beschermd worden door de Wet natuurbescherming die zich bevinden    

in een andere provincie, dan zal door de provincie Zeeland overeenstemming 

plaatsvinden met deze andere provincie. Dit is ook het geval als het project of de 

handeling in verschillende provincies plaatsvindt. Als het project of de handeling in 

hoofdzaak zich bevindt in de provincie Zeeland, is de provincie Zeeland het   

bevoegd gezag. De aanvraag voor een vergunning en/of ontheffing op grond van de 

Wet natuurbescherming wordt alsnog ingediend bij de provincie waar het project of 

de handeling (in hoofdzaak) plaatsvindt. 

 
Voor de volledige weergave van de categorieën van handelingen en projecten, en 

handelingen en projecten die geheel of gedeeltelijk plaatsvinden in of gevolgen 

voor deze aangewezen categorieën van gebieden wijzen wij naar het Besluit 

natuurbescherming. 



 

Juiste formulier(en) 
 

Voor het indienen van een aanvraag voor een vergunning en/of ontheffing of een 

melding op grond van de Wet natuurbescherming dient u altijd deze basismodule in 

te vullen in combinatie met één of meerdere   (sub)modules. 

Welke (sub)modules u dient in te vullen is afhankelijk van welke verbodsbepalingen 

worden overtreden. 

De modules zijn als volgt: 
 

Module  1A  Gebiedsbescherming Pas 

Module 1B Gebiedsbescherming overige effecten  

Module 2A Soortenbescherming bij Ruimtelijke  ingrepen 

Module 2B Soortenbescherming bij Jacht- en Schadebestrijding 

Module 3 Houtopstanden 

 
 
 

Let op: In deze module en de vervolgmodules wordt gevraagd om bijlagen bij de 

aanvraag toe te voegen. 

Probeer de bestandsgrootte van de bestanden zo klein mogelijk te houden. 

Formulieren worden namelijk per mail verzonden en daarbij mag de totale 

bestandsgrootte niet groter zijn dan 13  Mb. 



 
 

1. SOORT AANVRAAGIMELDING 

Kruis aan voor welk onderdeel u een aanvraag/melding indient 

Gebiedsbescherming PAS (vul na de basismodule ook module 1a PAS in) 

 
 

2. CONTACTGEGEVENS 
 

Naam organisatie / bedrijf: 

Melkveebedrijf Van Laerhoven 

 

Adres: 

Noordhoekweg 1A 

Postcode: 

4444SL 

Woonplaats: 

's-Heer Abtskerke 

 

Postadres: Postcode: Woonplaats: 

 
 
 

Contactpersoon 
 

Voorletter(s) 

 

Tussenvoegsel(s) 

 

Achternaam: 

 

 

Telefoonnummer: 

 

E-mailadres: 

 
 
 

Uniek bedrijfsnummer (UBN): (voor zover van toepassing) 

 
 
 

Maakt u gebruik van een adviseur? 

Ja 

 
Heeft u voor uw plan, project of activiteit ook een omgevings- of milieuvergunning 

nodig? 

Ja 

Contactgegevens van de  initiatiefnemer 



 
 
 

2. CONTACTGEGEVENS 
 

Naam organisatie / bedrijf: 

 
 

Adres: Postcode: Woonplaats: 
 

   
 

Postadres: Postcode: Woonplaats: 
 

   
 
 

Contactpersoon 
 

Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam: 
 

   
 

Telefoonnummer: E-mailadres: 

 
 

2. CONTACTGEGEVENS 
 

Naam gemeente /  omgevingsdienst: 

 
 

Postadres: Postcode: Woonplaats: 
 

   
 
 

Contactpersoon 
 

Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam: 
 

   
 

Telefoonnummer: E-mailadres: 

   

HEINKENSZAND 4450 AA Postbus 1 

Gemeente Borsele 

   

Oss 5340AH Postbus 300 

Oss 5347KR Waalkade 33 

Agrifirm NWE 

Contactgegevens van de adviseur 

 exlanadvies@agrifirm.com 

Contactgegevens bevoegd gezag voor de (eventuele)   omgevingsvergunning 

 info@borsele.nl 

mailto:exlanadvies@agrifirm.com
mailto:info@borsele.nl


 

 

3. ACTIVITEITEN 

Geef een korte beschrijving van uw voorgenomen activiteiten. 

Vermeld ook de periode waarin de activiteit plaats zal vinden 

 

Op welke locatie of locaties worden de activiteiten  uitgevoerd? 

De bestaande melkrundveestal wordt uitgebreid met nieuwbouw en door middel van intern 

salderen stijgt de stikstofdepositie niet. 

Noordhoekweg 1A 

4444 SL 's-Heer Abtskerke 



 

Checklist bijlagen 

 
4. BIJLAGEN 

 
 

Kruis aan welke bijlagen u meestuurt. Verplicht voor zover van toepassing. 

Ondertekend machtigingsformulier als u iemand wilt machtigen om de vergunning / ontheffing 

voor u aan te vragen 

 

 
Kopie legitimatiebewijs 

 
 

Uittreksel Kamer van Koophandel 

 
 

Machtigingsformulier 

71570512_5323258_20200131_Machtiging.pdf 

 
Overige relevante bijlage 



 
 

5. SAMENHANGENDE BESLUITEN 
 

 

Welke van de volgende besluiten of rapportages zijn benodigd voor uitvoering van 

het project? 

omgevingsvergunning overig 

 
 

U bent voornemens om de toestemming(en) inzake de Wet   natuurbescherming: 

 
Module 1. Gebiedenbescherming aan te laten haken bij de aanvraag 

Omgevingsvergunning 

Nee 

 
Module 1. Gebiedenbescherming als zelfstandige vergunning en/of ontheffing o.g.v. 

de Wet natuurbescherming aan te vragen 

Ja 

 
Module 2. Soortenbescherming aan te laten haken bij de aanvraag 

Omgevingsvergunning 

Nee 

 
Module 2. Soortenbescherming als zelfstandige vergunning en/of ontheffing o.g.v. 

de Wet natuurbescherming aan te vragen 

Nee 

 
Toelichting: 

Samenhang met andere besluiten 



 
 

6. ONDERTEKENING 

U staat op het punt om uw aanvraag/melding Wet natuurbescherming definitief te 

maken. 

Wij attenderen u erop dat u als initieftiefnemer altijd zelf verantwoordelijk bent voor 

het indienen van een correcte aanvraag/melding. 

 
U bent verplicht om onderstaande verklaringen af te leggen middels een  vinkje: 

Alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt; 
Bekend te zijn met het feit dat bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn voor de 
beoordeling van de aanvraag of het verzoek , dit zo spoedig mogelijk doorgegeven dient te 

worden aan de provincie Zeeland (natuurbeschermingswet@zeeland.nl) onder vermelding van 
het nummer waaronder de aanvraag of het verzoek in behandeling is; 
Dat de aanvrager alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en 
controle benodigde gegevens terstond en naar waarheid zal verstrekken aan de met 
behandeling en controle van de aanvraag en vergunning belaste ambtenaren. 

 
 

Naam Datum ondertekening 

 

Plaats Functie / hoedanigheid ondertekenaar 

 

Machtiging 

Nee 
 
 
 
 

 

Handtekening 

............................................................... 
 
 
 

 

Bij het verzenden van de aanvraag wordt deze digitaal gestuurd naar Provincie. De 

initiatiefnemer ontvangt het formulier als pdf per mail. 

U dient het formulier te printen en te ondertekenen. Wij nemen uitsluitend 

ondertekende aanvragen in behandeling. 

De ondertekende aanvraag kan per post worden gezonden naar: 

Gedeputeerde staten van Zeeland 

Afdeling Personeel, Omgeving en Juridische Zaken (POJZ), team 

natuurbescherming 

Postbus 6001 

4330  LA MIDDELBURG 

 04-02-2020 

Oss Adviseur 
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Toelichting stikstofberekening aanlegfase 
 

NOORDHOEKWEG 1A TE ’S-HEER ABTSKERKE 

 
Projectnummer: EX.19.1684 

Rapportversie: 1 

Datum: 9 april 2020 

 

 
OPDRACHTNEMER 

Agrifirm NWE B.V. 

Waalkade 33 Postbus 300 

5347 KR Oss 5340 AH Oss 

 

 
OPDRACHTGEVER 

Melkveebedrijf van Laerhoven 

Noordhoekweg 1a 

4444 SL ’s-Heer Abtskerke 

 

 

 

 
CONTACTPERSOON 

 

  

  

E: exlanadvies@agrifirm.com 

 

 
UITVOERDER 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM, 

GELUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN 

OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN AGRIFIRM EXLAN. 

mailto:exlanadvies@agrifirm.com
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Inleiding 

 
In dit rapport wordt de stikstofberekening voor de bouwfase in het kader van de Wet 

natuurbescherming (Wnb) voor de locatie Noordhoekweg 1a te ’s-Heer Abtskerke 

toegelicht. 

 
De vervoersbewegingen van en naar de projectlocatie, vervoersbewegingen binnen de 

projectlocatie, mobiele werktuigen en andere stikstofrelevante bronnen die tijdens de 

bouw stikstof uitstoten zijn in de berekening opgenomen. In dit rapport zijn deze 

onderdelen onderbouwd. 
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1. Plaats van het project 
 

1.1 Locatie 

 
De veehouderij is gelegen aan de Noordhoekweg 1a te ’s-Heer Abtskerke. De percelen 

zijn kadastraal bekend als de gemeente Borsele, sectie X, nr. 814, 819 en 1116. De 

projectlocatie is gelegen in het buitengebied van de gemeente Borsele. 

 

Afbeelding 1; luchtfoto projectlocatie Noordhoekweg 1a te ’s-Heer Abtskerke (bron: Google Maps) 
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1.2 Natura 2000-gebieden 

 
Het dichtstbijzijnde Nederlandse Natura 2000-gebied is “Westerschelde & Saeftinghe”. 

Dit gebied is gelegen op een afstand van ± 5,6 km ten zuidoosten van de projectlocatie 

(zie afbeelding 2). 

 

Afbeelding 2: omliggende Natura-2000 gebieden (bron: AERIUS Calculator) 
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2. Aanlegfase 
 

De aanlegfase bestaande uit bouwwerkzaamheden voor het bouwen van een nieuwe stal 

genereert een tijdelijke toename van het aantal vervoersbewegingen, onder andere door 

de komst van het technische personeel en de aanvoer van bouwmaterialen. Daarnaast 

veroorzaakt het gebruik van machines op de bouwplaats voor een tijdelijke verhoging van 

de stikstofemissie. In paragraaf 2.1 wordt ingegaan op het in te zetten materieel op de 

bouwplaats. In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op de verkeersbewegingen tijdens de sloop- 

en bouwwerkzaamheden. In paragraaf 2.3 wordt de conclusie van de AERIUS- 

berekening van de sloop- en bouwwerkzaamheden weergegeven. 

 

2.1 Inzet materiaal op bouwplaats 

 
Tijdens de sloop- en bouwfase zullen de volgende machines worden gebruikt: 

 
Tabel 5: invoergegevens AERIUS Calculator 

Type werktuig Klasse Brandstof 

verbruik (L) 

Dagen Totale 

verbruik(L) 

Mobiele kraan Stage IV 75- 130 

kW, bouwjaar 

2014/01, Cat. R 

100 18 1800 

Verreiker Stage IV 75- 130 

kW, bouwjaar 

2014/01, Cat. R 

100 2 200 

Trekker met 

dumper 

Stage IV 75- 130 

kW, bouwjaar 

2014/01, Cat. R 

100 19 1900 

Bronbemaling Stage IV 75- 130 

kW, bouwjaar 

2014/01, Cat. R 

100 33 3300 

Bouwkraan Stage IV 130- 

560 kW, 

bouwjaar 

2014/01, Cat. Q 

100 32 3200 

Twee 

hoogwerkers 

Stage IV 75- 130 

kW, bouwjaar 

2014/01, Cat. R 

200 50 10000 

 

In AERIUS Calculator wordt de emissie per jaar berekend aan de hand van het 

brandstofverbruik in liters per jaar. Elk voertuig verbruikt naar schatting 100 liter brandstof 

per dag. Op basis van het aantal dagen dat de machines gebruikt zullen worden is het 

totale verbruik berekend. 
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2.2 Verkeersbewegingen 
 

Een bouwfase brengt extra vervoersbewegingen teweeg. Vervoersbewegingen ontstaan 

door sloopwerkzaamheden het bouwrijp maken van het terrein, het aanleveren van 

bouwmaterialen en de komst van technisch personeel. De bouwfase wordt geschat op 

100 dagen. Er is vanuit gegaan dat één aanvoer twee verkeersbewegingen genereert. 

Tijdens deze bouwfase worden de volgende vervoersbewegingen gegenereerd: 

 
Tabel 6: invoergegevens AERIUS Calculator 

Activiteit Verkeersbewegingen 

vrachtauto (zwaar 

vrachtverkeer) 

Verkeersbewegingen 

personenauto (licht 

verkeer) 

Algemeen 0 400 

Sloopwerkzaamheden 20 0 

Bouwrijp maken terrein 20 0 

Aanvoer wapening 6 0 

Aanvoer beton 80 0 

Aanvoer betonelementen 20 0 

Aanvoer staalconstructie 10 0 

Aanvoer gordingen 4 0 

Aanvoer betonpanelen 20 0 

Aanvoer dakbedekking 10 0 

Aanvoer overige bouwmaterialen 40 0 

Totaal 230 400 
 

In AERIUS Calculator wordt de depositie over een heel jaar berekend. Dit betekent ook 

dat de complete uitstoot per jaar ingevoerd dient te worden. In AERUS Calculator worden 

vervoersbewegingen per etmaal ingevoerd. AERIUS Calculator berekent dan deze 

vervoersbeweging 365 keer door, zodat een jaaremissie berekend wordt. Tijdens de 

bouwperiode is er sprake van 230 vervoersbewegingen met vrachtwagens en 400 

vervoersbewegingen met personenauto’s. Teruggerekend naar bewegingen per etmaal 

zou dit circa 1 beweging zijn voor zowel de vrachtwagens als de personenauto’s. Om van 

een worst case-benadering uit te gaan is ervoor gekozen de bewegingen per etmaal naar 

boven af te ronden naar 1 beweging per etmaal voor de vrachtwagens en 2 bewegingen 

per etmaal voor de personenauto’s. 

 
Tabel 7: invoergegevens AERIUS Calculator 

 Zwaar vrachtverkeer Licht verkeer 

Bewegingen per etmaal 1 2 

 

2.3 Conclusie aanlegfase 

 
Uit de berekening met AERIUS Calculator blijkt dat de stikstofuitstoot tijdens de 

aanlegfase niet boven 0,00 mol/ha/jaar komt. Van significante effecten voor Natura 2000- 

gebieden als gevolg van stikstofdepositie is derhalve geen sprake. 
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Bijlagen 
 

Bijlagen los toegevoegd 

 AERIUS berekening aanlegfase 
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NR Benaming Dier RAV- m3 opslag 

aantallen code mest 
23.600 

 
 

 
 

 
 

7.776 

 
 

A Ligboxenstal 
 
 

B Schuur/machineberging 

14 melkkoeien 
59 Melkkoeien 
38 vr. jongvee 
61 melkkoeien 

37 vr. jongvee 
3 paarden 

A 1.100 
A 1.28 
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A 3.100 
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22° 

 

D Bedrijfswoning 
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NR  Symbool Benaming 

0 

 

Aantal 
Vermogen 
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DTL02 
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-2.180 1 1 Roermoter melktank 1 - 

 
DTL01 

                      2 2 Koelmotor 1 - 
 

H  
 

G   
 

F    
 

E    
 

D   
 

C   
 

B   
 

A  3 3 Compressor melkstal 1 - 

                        4 4 Diverse  handgereedschappen 1 - 
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Grondstoffen en producten 
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D 

Bedrijfswoning 

 

 

 

 

 

 

Situatie 
Kad. gemeente: Borsele N 

Sectie: X nr: 814,819 en 1116 
Schaal: 1:1000 

 

project: 
 
 
 

opdrachtgever: 

Aanvraag omgevingsvergunning 

Onderdeel: milieu 

 
 

Melkveebedrijf Laerhoven 

Noordhoekweg  1A 4444SL 

's-Heer Abtskerke 

 

datum: 
 

A: B: 
 

C: D: 
 

E: F: 
 
 

status: 

 
CONCEPT 

 
fase: getekend: 

 
 

 

Grondplan milieu  

onderdeel: 
 

Milieutekening 
 

schaal: 

 

1:200 
 

formaat: A1 
 

projectnr.: 

projectleider: 

 

EX-19-1684 
 

 

 

tekeningnr.: M-01 
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H.B.O. tank 1 5.000 liter 

6 6 Pompunit 1  
7 7 Melktank 1 4600 ltr 

Rijtuigen    
R1 R1 Tractor 2 - 

Silo's    
S1 S1 Silo krachtvoer 2 8T 

S2 S2 Silo kunstmest 1  
 



  

 
Vergunde situatie 16 maart 1993 

RAV: 1 januari 2020 RGV: 20 juli 2018 Fijnstof: 1 oktober 2019 

 Rav code Omschrijving conform Rav Maatregel Aantal 

dieren 

NH3/ dier ouE/ dier/s Fijnstof 

g/dier/jaar 

NH3 

totaal 

ouE/s Totaal Fijnstof g/jaar 

A           
 A 1.100 Melkkoeien; overige huisvestingssystemen - 75 13 0 148,0 975,0 0,0 11.100,0 

 A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar - 37 4,4 0 38,0 162,8 0,0 1.406,0 

B           
 A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar - 13 4,4 0 38,0 57,2 0,0 494,0 

 A 6.100 Vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden 

(roodvleesproductie) 

- 10 5,3 35,6 170,0 53,0 356,0 1.700,0 

  Totaal      1.248,0 356,0 14.700,0 

 
 
 
 

Beoogde situatie 

 Rav code Omschrijving conform Rav Maatregel Aantal 

dieren 

NH3/ dier ouE/ dier/s Fijnstof 

g/dier/jaar 

NH3 

totaal 

ouE/s Totaal Fijnstof 

/g/jaar 

A           

 A 1.100 Melkkoeien; overige huisvestingssystemen - 14 13 0 148,0 182,0 0,0 2.072,0 

 A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar - 38 4,4 0 38,0 167,2 0,0 1.444,0 

 A 1.28 Melkkoeien: Ligboxenstal met roostervloer, voorzien van 

rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel, 

kunststofcassettes met kleppen in de roosterspleten en met 

mestschuif (BWL 2015.05.V1) 

- 59 6 0 148,0 354,0 0,0 8.732,0 

 A 1.13 Melkkoeien: Ligboxenstal met roostervloer voorzien van 

cassettes in de roosterspleten en mestschuif (BWL 

2010.34.V8) 

- 61 6 0 148,0 366,0 0,0 9.028,0 

B           
 A 3.100 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar - 37 4,4 0 38,0 162,8 0,0 1.406,0 

 K 1.100 Paarden (3 jaar en ouder) - 3 5 0 0,0 15,0 0,0 0,0 

  Totaal      1.247,0 0,0 22.682,0 
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Beoogde situatie

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RupF7tV3Dp8J (03 februari 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Agrifirm Exlan Noordhoekweg 1a, 4444SL 's-Heer Abtskerke

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Van Laerhoven RupF7tV3Dp8J

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

03 februari 2020, 19:14 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx -

NH3 1.247,00 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Oosterschelde 0,25

Toelichting Berekening beoogde situatie

RupF7tV3Dp8J (03 februari 2020)Resultaten Beoogde situatie

Resultaten
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Locatie
Beoogde situatie

Emissie
Beoogde situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stal A
Landbouw | Stalemissies

703,20 kg/j -

Stal B
Landbouw | Stalemissies

177,80 kg/j -

Stal A (nieuw)
Landbouw | Stalemissies

366,00 kg/j -

RupF7tV3Dp8J (03 februari 2020)Resultaten Beoogde situatie

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Oosterschelde 0,25

Westerschelde & Saeftinghe 0,14 0,09

Yerseke en Kapelse Moer 0,12

Grevelingen 0,06

Kop van Schouwen 0,04

Brabantse Wal 0,04

Manteling van Walcheren 0,04

Krammer-Volkerak 0,04

Duinen Goeree & Kwade Hoek 0,03

Voornes Duin 0,03

Vogelkreek 0,03

Voordelta 0,02

Zwin & Kievittepolder 0,02 0,01

Solleveld & Kapittelduinen 0,01

Groote Gat 0,01

Biesbosch 0,01

Canisvliet 0,01

Westduinpark & Wapendal 0,01

Ulvenhoutse Bos 0,01

Meijendel & Berkheide 0,01

RupF7tV3Dp8J (03 februari 2020)Resultaten Beoogde situatie
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Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lingegebied & Diefdijk-Zuid 0,01

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen 0,01

Langstraat 0,01

Zouweboezem 0,01

Regte Heide & Riels Laag 0,01

Coepelduynen 0,01

Kennemerland-Zuid 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RupF7tV3Dp8J (03 februari 2020)Resultaten Beoogde situatie
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Oosterschelde

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,25

H7210 Galigaanmoerassen 0,19

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,18 0,05

H1320 Slijkgrasvelden 0,18 0,05

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,17 0,10

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,04

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,02

H2160 Duindoornstruwelen 0,02

RupF7tV3Dp8J (03 februari 2020)Resultaten Beoogde situatie
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Westerschelde & Saeftinghe

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,14 0,04

H1320 Slijkgrasvelden 0,13 0,09

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,09

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,07

H2120 Witte duinen 0,05 0,04

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,05 0,03

H2110 Embryonale duinen 0,05

H2160 Duindoornstruwelen 0,04

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,04

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,01

Yerseke en Kapelse Moer

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,12

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,10 0,09

RupF7tV3Dp8J (03 februari 2020)Resultaten Beoogde situatie

Resultaten

pagina 7/17



Grevelingen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2160 Duindoornstruwelen 0,06

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,06

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,06

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,04

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,04

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,04

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,03

RupF7tV3Dp8J (03 februari 2020)Resultaten Beoogde situatie
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Kop van Schouwen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2160 Duindoornstruwelen 0,04

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,04

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,04

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,04

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,04

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,04

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,04

H9999:116 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest
kritische relevante type (H2130C;H2130B).

0,04

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,04

H6410 Blauwgraslanden 0,04

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,03

H2150 Duinheiden met struikhei 0,03

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,03

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,02

H2120 Witte duinen 0,02

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,02

H2110 Embryonale duinen 0,01

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,01

RupF7tV3Dp8J (03 februari 2020)Resultaten Beoogde situatie
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Brabantse Wal

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,04

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,04

L4030 Droge heiden 0,04

Lg09 Droog struisgrasland 0,04

Lg04 Zuur ven 0,04

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,03

H3160 Zure vennen 0,02

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,02

H4030 Droge heiden 0,02

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,02

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,02

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,02

H2330 Zandverstuivingen 0,02
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Manteling van Walcheren

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,04

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,03

H2160 Duindoornstruwelen 0,03

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,03

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,03

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,03

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,03

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,03

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,03

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,03

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,03

H2120 Witte duinen 0,02

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,02
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Krammer-Volkerak

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,04

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,04

H2160 Duindoornstruwelen 0,03

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,03

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,03

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 0,02
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Duinen Goeree & Kwade Hoek

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,03

H2160 Duindoornstruwelen 0,03

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,03

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,03

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,02

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,02

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,02

H2120 Witte duinen 0,02

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe
vormen

0,02

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,02

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,02

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01

H2110 Embryonale duinen 0,01

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,01
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Voornes Duin

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180Ao Duinbossen (droog), overig 0,03

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,03

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,03

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe
vormen

0,03

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,03

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,03

H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen 0,03

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,03

H2160 Duindoornstruwelen 0,02

H2120 Witte duinen 0,02

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,02

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,02

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,02

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,02

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RupF7tV3Dp8J (03 februari 2020)Resultaten Beoogde situatie
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Emissie
(per bron)

Beoogde situatie

Naam Stal A
Locatie (X,Y) 48716, 388942
Uitstoothoogte 6,6 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 703,20 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

38 NH3 4,400 167,20 kg/j

A 1.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder
dan 2 jaar) (Overig)

14 NH3 13,000 182,00 kg/j

A 1.28 ligboxenstal met roostervloer, voorzien
van rubber matten en composiet
nokken met een hellend profiel,
kunststofcassettes met kleppen in de
roosterspleten en met mestschuif
(Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder
dan 2 jaar) (BWL 2015.05)

59 NH3 6,000 354,00 kg/j

Naam Stal B
Locatie (X,Y) 48750, 388928
Uitstoothoogte 2,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 177,80 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

37 NH3 4,400 162,80 kg/j

K 1.100 overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

3 NH3 5,000 15,00 kg/j
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Naam Stal A (nieuw)
Locatie (X,Y) 48723, 388979
Uitstoothoogte 7,8 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 366,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW A 1.13 61 NH3 6,000 366,00 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200113_49aab7f583

Database versie 49aab7f583

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RupF7tV3Dp8J (03 februari 2020)Resultaten Beoogde situatie
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Referentiesituatie en Beoogde situatie

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Agrifirm Exlan Noordhoekweg 1a, 4444SL 's-Heer Abtskerke

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Van Laerhoven S1GnD29g9qPk

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

20 februari 2020, 21:28 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx - - -

NH3 1.248,00 kg/j 1.247,00 kg/j -1,00 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

Oosterschelde 0,00

Toelichting Verschilberekening

S1GnD29g9qPk (20 februari 2020)Resultaten Referentiesituatie
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Locatie
Referentiesituatie

Emissie
Referentiesituatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stal A
Landbouw | Stalemissies

1.137,80 kg/j -

Stal B
Landbouw | Stalemissies

110,20 kg/j -
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Locatie
Beoogde situatie

Emissie
Beoogde situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stal A
Landbouw | Stalemissies

703,20 kg/j -

Stal B
Landbouw | Stalemissies

177,80 kg/j -

Stal A (nieuw)
Landbouw | Stalemissies

366,00 kg/j -
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Oosterschelde 0,24 0,24 0,00

Yerseke en Kapelse Moer 0,11 0,12 0,00

Westerschelde & Saeftinghe 0,11 0,11 0,00

Kop van Schouwen 0,04 0,04 0,00

Voornes Duin 0,02 0,02 0,00

Manteling van Walcheren 0,03 0,03 0,00

Brabantse Wal 0,03 0,03 0,00

Grevelingen 0,04 0,04 0,00

Voordelta 0,01 0,01 0,00

Zwin & Kievittepolder 0,01 0,01 0,00

Krammer-Volkerak 0,03 0,03 0,00

Duinen Goeree & Kwade Hoek 0,03 0,03 0,00

Solleveld & Kapittelduinen 0,01 0,01 0,00

Westduinpark & Wapendal 0,01 0,01 0,00

Meijendel & Berkheide 0,01 0,01 0,00

Vogelkreek 0,02 0,02 0,00

Biesbosch 0,01 0,01 0,00

Ulvenhoutse Bos 0,01 0,01 0,00

Regte Heide & Riels Laag 0,01 0,01 0,00

Langstraat 0,01 0,01 0,00
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Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Kennemerland-Zuid 0,00 0,01 0,00

Lingegebied & Diefdijk-Zuid 0,01 0,01 0,00

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen 0,01 0,01 0,00

Coepelduynen 0,01 0,01 0,00

Zouweboezem 0,01 0,01 0,00

Groote Gat 0,01 0,01 0,00

Canisvliet 0,01 0,01 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Oosterschelde

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,24 0,24 0,00

H7210 Galigaanmoerassen 0,14 0,14 0,00

H1320 Slijkgrasvelden 0,13 0,14 0,00

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,13 0,13 0,00

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,13 0,13 0,00

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,03 0,03 0,00

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,02 0,02 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,02 0,02 0,00

Yerseke en Kapelse Moer

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,11 0,12 0,00

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,08 0,08 0,00
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Westerschelde & Saeftinghe

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1320 Slijkgrasvelden 0,11 0,11 0,00

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,11 0,11 0,00

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,06 0,06 0,00 -0,00

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,05 0,05 0,00

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,03 0,03 0,00

H2120 Witte duinen 0,03 0,03 0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,05 0,05 0,00

H2110 Embryonale duinen 0,05 0,05 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,03 0,03 0,00

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,01 0,01 0,00
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Kop van Schouwen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,04 0,04 0,00

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,04 0,04 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,04 0,04 0,00

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,04 0,04 0,00

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,04 0,04 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,04 0,04 0,00

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,03 0,03 0,00

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,03 0,03 0,00

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,02 0,02 0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,02 0,00

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,02 0,02 0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,02 0,02 0,00

H2150 Duinheiden met struikhei 0,02 0,02 0,00

H2120 Witte duinen 0,01 0,01 0,00

H9999:116 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische relevante type
(H2130C;H2130B).

0,04 0,04 0,00

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,02 0,02 0,00

H2110 Embryonale duinen 0,01 0,01 0,00

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,01 0,01 0,00
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Voornes Duin

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,02 0,02 0,00

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,02 0,02 0,00

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,02 0,02 0,00

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,02 0,02 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,01 0,00

H2180Ao Duinbossen (droog), overig 0,02 0,02 0,00

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water),
oligo- tot mesotrofe vormen

0,02 0,02 0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,02 0,02 0,00

H2120 Witte duinen 0,01 0,01 0,00

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,02 0,02 0,00

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,02 0,02 0,00

H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water),
(matig) eutrofe vormen

0,03 0,03 0,00

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01 0,01 0,00

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,02 0,02 0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,01 0,00
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Manteling van Walcheren

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,03 0,03 0,00

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,03 0,03 0,00

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,03 0,03 0,00

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,03 0,03 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,03 0,03 0,00

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,02 0,02 0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,02 0,02 0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,02 0,02 0,00

H2120 Witte duinen 0,01 0,01 0,00

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,02 0,02 0,00

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,01 0,01 0,00

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,02 0,02 0,00

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,01 0,01 0,00

S1GnD29g9qPk (20 februari 2020)Resultaten Referentiesituatie

Beoogde situatie

Resultaten

pagina 11/18



Brabantse Wal

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,03 0,03 0,00

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,03 0,03 0,00

L4030 Droge heiden 0,03 0,03 0,00

Lg09 Droog struisgrasland 0,03 0,03 0,00

H4030 Droge heiden 0,02 0,02 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,02 0,02 0,00

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,02 0,02 0,00

Lg04 Zuur ven 0,02 0,02 0,00

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,01 0,01 0,00

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,01 0,01 0,00

H2330 Zandverstuivingen 0,01 0,01 0,00

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,02 0,02 0,00

H3160 Zure vennen 0,01 0,01 0,00
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Grevelingen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2160 Duindoornstruwelen 0,04 0,04 0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,04 0,04 0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,04 0,04 0,00

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,04 0,04 0,00

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,02 0,02 0,00

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,02 0,02 0,00

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,02 0,02 0,00

Voordelta

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,01 0,01 0,00

H1320 Slijkgrasvelden 0,01 0,01 0,00

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,01 0,01 0,00

H2110 Embryonale duinen 0,01 0,01 0,00

H2120 Witte duinen 0,01 0,01 0,00

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,01 0,01 0,00
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Zwin & Kievittepolder

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,01 0,01 0,00 -0,00

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01 0,01 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,01 0,00

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01 0,01 0,00

H2120 Witte duinen 0,01 0,01 0,00 -0,00

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,01 0,01 0,00

H1320 Slijkgrasvelden 0,01 0,01 0,00

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,01 0,01 0,00 -0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,01 0,00 -0,00

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,01 0,00

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,01 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Emissie
(per bron)

Referentiesituatie

Naam Stal A
Locatie (X,Y) 48716, 388942
Uitstoothoogte 6,6 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 1.137,80 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 1.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder
dan 2 jaar) (Overig)

75 NH3 13,000 975,00 kg/j

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

37 NH3 4,400 162,80 kg/j

Naam Stal B
Locatie (X,Y) 48750, 388928
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 110,20 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

13 NH3 4,400 57,20 kg/j

A 6.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vleesstieren en overig
vleesvee van circa 8 tot 24 maanden
(roodvleesproductie)) (Overig)

10 NH3 5,300 53,00 kg/j
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Emissie
(per bron)

Beoogde situatie

Naam Stal A
Locatie (X,Y) 48716, 388942
Uitstoothoogte 6,6 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 703,20 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

38 NH3 4,400 167,20 kg/j

A 1.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder
dan 2 jaar) (Overig)

14 NH3 13,000 182,00 kg/j

A 1.28 ligboxenstal met roostervloer, voorzien
van rubber matten en composiet
nokken met een hellend profiel,
kunststofcassettes met kleppen in de
roosterspleten en met mestschuif
(Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder
dan 2 jaar) (BWL 2015.05)

59 NH3 6,000 354,00 kg/j

Naam Stal B
Locatie (X,Y) 48750, 388928
Uitstoothoogte 2,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 177,80 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

37 NH3 4,400 162,80 kg/j

K 1.100 overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

3 NH3 5,000 15,00 kg/j
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Naam Stal A (nieuw)
Locatie (X,Y) 48723, 388979
Uitstoothoogte 7,8 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 366,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW A 1.13 61 NH3 6,000 366,00 kg/j

S1GnD29g9qPk (20 februari 2020)Resultaten Referentiesituatie

Beoogde situatie

Resultaten

pagina 17/18



Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200211_3b24c29c22

Database versie 2019A_20200212_3b24c29c22

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Bouwfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

S6eTij2tptsP (09 april 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Agrifirm Noordhoekweg 1a, 4444 SL 's-Heer Abtskerke

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Melkveebedrijf Van Laerhoven S6eTij2tptsP

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

09 april 2020, 17:02 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 24,88 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Berekening aanlegfase
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Locatie
Bouwfase

Emissie
Bouwfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Vervoersbewegingen
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Landbouw

- 24,27 kg/j
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Emissie
(per bron)

Bouwfase

Naam Vervoersbewegingen
Locatie (X,Y) 48595, 388897
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 2,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 48723, 388970
NOx 24,27 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

Mobiele werktuigen 17.200 NOx 20,40 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Mobiele werktuigen 3.200 NOx 3,87 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200403_6c571f9654

Database versie 2019A_20200403_6c571f9654

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A
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onderwerp  kenmerk behandeld door verzonden 
Besluit op aanvraag vergunning 
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Van Laerhoven, Noordhoekweg 1a te ’s-Heer 
Abtskerke 

ZK20000018 / 20006267 

*20006267* 
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Middelburg, 30 april 2020  

 
 
Geachte ,  
 
Op 31 januari 2020 hebben wij van u namens Melkveebedrijf Van Laerhoven (hierna: uw cliënt) een 
aanvraag ontvangen voor een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet 
natuurbescherming. De aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden van een bestaand melkveebedrijf op 
de locatie Noordhoekweg 1a in ’s-Heer Abtskerke en het in werking hebben van het melkveebedrijf na 
deze uitbreiding. De ontvangst van deze aanvraag is op 5 februari 2020, kenmerk ZK20000018 / 
20004244 bevestigd. In deze brief geven wij u ons antwoord op uw aanvraag. 
  
Wij verlenen uw cliënt vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming 
voor het uitbreiden van een bestaand melkveebedrijf op de locatie Noordhoekweg 1a in ’s-Heer 
Abtskerke en het in werking hebben van het melkveebedrijf na deze uitbreiding. Leest u vooral onderdeel 
1 zorgvuldig door, hierin staan de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden. De motivering van 
dit besluit vindt u in onderdeel 2 Overwegingen.   
 
BESLUIT WET NATUURBESCHERMING ONDERDEEL GEBIEDSBESCHERMING MET KENMERK 
ZK20000018 / 20006267 
 
Wij besluiten: 

I. Aan Melkveebedrijf Van Laerhoven de aangevraagde vergunning voor het uitbreiden van een 
bestaand melkveebedrijf op de locatie Noordhoekweg 1a in ’s-Heer Abtskerke en het in werking 
hebben van het melkveebedrijf na deze uitbreiding te verlenen. 

II. de vergunning voor de bouwfase van het project te verlenen tot uiterlijk 3 jaar na het 
onherroepelijk worden van deze vergunning. 

III. de vergunning voor de gebruiksfase van het project te verlenen voor onbepaalde tijd. 
IV. de voorschriften, zoals opgenomen in onderdeel 1 aan de vergunning te verbinden. Zorgvuldig 

nakomen van deze voorschriften voorkomt dat we de vergunning voortijdig intrekken of wijzigen. 
V. de volgende documenten deel uit te laten maken van de vergunning: 

a. aanvraagformulier basismodule van 4 februari 2020, ons kenmerk 20006547; 
b. bijlagen bij de aanvraag zoals aangeleverd: 
- aanvraagformulier module 1A d.d. 31 januari 2020, ons kenmerk 20006548; 
- diertabel d.d. 3 februari 2020, ons kenmerk 20006541; 
- Aerius-berekening beoogde situatie, kenmerk RupF7tV3Dp8J d.d. 3 februari 2020, ons 

kenmerk 20006542; 
- Aerius-verschilberekening, kenmerk S1GnD29g9qPk d.d. 20 februari 2020, ons kenmerk 

20006543; 
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- Milieutekening M-01, ons kenmerk 20006544; 
- Milieutoestemming 1993 (referentiesituatie), ons kenmerk 20006546; 
- Milieutekening 1993 (referentiesituatie), ons kenmerk 20006545; 
- Aerius-berekening aanlegfase, kenmerk S6eTij2tptsP d.d. 9 april 2020, ons kenmerk 

20013221; 
- Toelichting stikstofberekening aanlegfase d.d. 9 april 2020, ons kenmerk 20013222. 

 
 
De vergunning is gebaseerd op de aanvraag inclusief alle bijgevoegde stukken. De eventuele significante 
negatieve effecten op beschermde natuurwaarden zijn uitsluitend beoordeeld op de te vergunnen 
activiteiten, zoals die in de aanvraag beschreven zijn. Het project dient dan ook te worden uitgevoerd 
conform de aanvraag. Wijzigingen in de uitvoering die wenselijk of noodzakelijk zijn en die geen extra of 
andere significante negatieve effecten op beschermde natuurwaarden teweeg kunnen brengen, kunnen 
tijdens de looptijd van de vergunning mogelijk wel doorgevoerd worden. Om te bepalen of de wijziging 
met of zonder een gewijzigde vergunning doorgevoerd kan worden dient altijd contact opgenomen te 
worden met ons; dit kan via het e-mailadres natuurbeschermingswet@zeeland.nl. Vermeld hierbij altijd 
het zaaknummer.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gedeputeerde Staten, 
namens dezen, 
 
 
 
 

 

Afdelingsmanager Personeel, Omgeving & Juridische Zaken 
 
 
 
Kopie aan: groenewetten@rud-zeeland.nl 
 
 
Rechtsmiddelen 
Bezwaar:  
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris 
van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA, Middelburg. 
 
In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u 
bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend. U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken 
na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de 
inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden. Wilt u meer informatie over de 
bezwaarschriftenprocedure, neem dan contact op met de afdeling Personeel, Omgeving, en Juridische zaken van de Provincie 
Zeeland, telefoonnummer +31 118 631254 / 631319. U kunt de informatie ook downloaden via www.zeeland.nl/beleid-en-
regelgeving/bezwaar-maken. 
 
Voorlopige voorziening:   
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, 
Postbus 90006, 4800 PA, Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. 

 
  

mailto:natuurbeschermingswet@zeeland.nl
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1. VOORSCHRIFTEN    
 
 

1. Het vergunde project moet strikt conform de vergunningaanvraag worden gerealiseerd. 
 

2. De vergunning, inclusief de aanvraag moet op de locatie aanwezig zijn. Medewerkers moeten op 
de hoogte zijn van de vergunning en de daarin opgenomen voorschriften. 
 

3. Op grond van artikel 8 van de Provinciale Beleidsregels intern en extern salderen d.d. 10 
december 2019, moet het vergunde project binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden van deze 
vergunning worden gerealiseerd. 
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2. OVERWEGINGEN 
 
 

A. Weergave van de feiten 
 
A1.  Vergunningaanvraag 
U heeft namens uw cliënt een aanvraag op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet 
natuurbescherming, ingediend voor het uitbreiden van een bestaand melkveebedrijf op de locatie 
Noordhoekweg 1a in ’s-Heer Abtskerke en het in werking hebben van het melkveebedrijf na deze 
uitbreiding. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk ZK20000018. 
 
In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij u in de gelegenheid gesteld om de 
aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 17 april 2020. Na ontvangst 
van de aanvullende gegevens hebben wij de toetsing van de aanvraag voortgezet. Wij zijn van oordeel 
dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een 
vergunning is vereist. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van 
het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. 
 
Uw client is voornemens om een nieuwe (emissiearme) melkveestal te bouwen en daarnaast de 
bestaande melkveestal deels emissiearm te maken. Daarbij neemt het aantal dieren toe met 59 stuks 
melkkoeien, 25 stuks vrouwelijk jongvee en 3 paarden. Vleesstieren worden niet meer gehouden. 
Hieronder is het aangevraagde veebestand weergegeven. 
 
Tabel 1: beoogde situatie 

Stal Rav-code Omschrijving Aantal 
dieren 

NH3  
per dier 
(kg) 

NH3 totaal 
(kg) 

A A1.100 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, 
overige huisvestingssystemen 

14 13,0 182,0 

A A3.100 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige 
huisvestingssystemen 

38 4,4 167,2 

A A1.28 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, 
ligboxenstal met roostervloer, voorzien 
van rubber matten en composiet nokken 
met een hellend profiel, 
kunststofcassettes met kleppen in de 
roosterspleten en met mestschuif, BWL 
2015.05.V1 

59 6,0 354,0 

A A1.13 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, 
ligboxenstal met roostervloer voorzien van 
cassettes in de roosterspleten en 
mestschuif, BWL 2010.34.V8 

61 6,0 366,0 

B A3.100 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige 
huisvestingssystemen 

37 4,4 162,8 

B K1.100 volwassen paarden (3 jaar en ouder), 
overige huisvestingssystemen 

3 5,0 15,0 

 TOTAAL    1.247,0 

 
 
A2. Vergunningplicht 
Het is verboden om zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten te realiseren die afzonderlijk 
of in combinatie met andere plannen of projecten significante negatieve effecten kunnen hebben voor een 
Natura 2000-gebied. Het aangevraagde project vindt niet plaats in of grenzend aan een Natura 2000-
gebied. Vanuit de veehouderij komt echter stikstof vrij in de vorm van ammoniak. Deze stikstof slaat (ook) 
neer op grotere afstanden van de projectlocatie en dus mogelijk ook in Natura 2000-gebieden. Uit de bij 
de aanvraag gevoegde Aerius-berekeningen blijkt dat dit het geval is. Significante negatieve effecten van 
deze activiteit op de beschermde natuurwaarden zijn daarom op voorhand niet uit te sluiten. Doordat de 
projectlocatie niet is gelegen in het Natura 2000 gebied en gelet op de aard van de aangevraagde 
activiteiten, zijn wij van mening dat alleen de stikstofuitstoot mogelijk significante negatieve effecten op 
de beschermde natuurwaarden kan hebben en daarom reden is voor vergunningplicht. Andere mogelijke 
effecten zijn naar onze mening op voorhand uit te sluiten. Om deze reden worden in de aanvraag en in 
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deze vergunning alleen de stikstofuitstoot beschouwd.  
 
U gaat in de vergunningaanvraag in op de eventuele significante negatieve effecten van uw project op de 
beschermde natuurwaarden. Uw aanvraag betreft een project dat niet direct verband houdt met of nodig 
is voor het beheer van een Natura 2000-gebied en het is niet opgenomen in een beheerplan. 
 
Gedeputeerde Staten houden bij het verlenen van de vergunning rekening met de effecten die het project 
kan hebben voor een Natura 2000-gebied, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor dat 
gebied. Gedeputeerde Staten verlenen uitsluitend een vergunning, indien de zekerheid is verkregen dat 
het aangevraagde project geen significante negatieve effecten zal hebben op de instandhoudings-
doelstellingen voor het gebied. 
 
A3. Bevoegd gezag 
Het aangevraagde project vindt geheel plaats binnen de grenzen van de provincie Zeeland. 
Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn daarom op grond van artikel 1.3, eerste lid van de Wet 
natuurbescherming het bevoegd gezag om op uw vergunningaanvraag te besluiten. Er zijn geen nadelige 
gevolgen voor Natura 2000-gebieden buiten de provincie Zeeland, waardoor instemming van andere 
provincies niet aan de orde is. 
 
A4. Procedure 
De vergunningenprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met hoofdstuk 5, artikel 5.1 van de Wet 
natuurbescherming. Op uw aanvraag is de reguliere procedure uit hoofdstuk 4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (verder: Awb) van toepassing. 
 
Van het besluit tot het verlenen van een vergunning zal mededeling worden gedaan op de website van de 
provincie Zeeland, https://www.zeeland.nl/wet-natuurbescherming-overzicht-reguliere-besluiten.  
Tegen dit besluit staat bezwaar open zoals in het besluit onder “rechtsmiddelen” is aangegeven. 
 
 

B. Toetsing 
 
B1 Beoordeling en toetsingskader  
De aanvraag is getoetst aan de artikelen 1.10 en 2.7 tot en met 2.9 onderdeel Gebiedsbescherming van 
de Wet natuurbescherming en, voor wat betreft het provinciale beleid, aan het Omgevingsplan Zeeland 
2018, de Beleidsnota Natuurwetgeving en de Beleidsregel intern en extern salderen d.d. 10 december 
2019. 
Voor ieder project zoals bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming dat niet is 
vrijgesteld van de vergunningplicht, moet het bevoegd gezag beoordelen of een vergunning kan worden 
verleend op grond van artikel 2.7, derde lid van de Wet natuurbescherming. 
 
B2.   Algemene doelen en kernopgaven Natura 2000 
Voor alle Natura 2000-gebieden zijn dezelfde vijf algemene doelen geformuleerd en per gebied zijn 
kernopgaven geformuleerd. Deze algemene doelen en kernopgaven zijn een hulpmiddel bij de 
formulering van de doelen op gebiedsniveau. Op dit gebiedsniveau geven de kernopgaven aan wat de 
belangrijkste verbeteropgaven zijn en wat de belangrijkste bijdrage van dat landschap aan het Natura 
2000-netwerk is. De kernopgaven omvatten vaak verscheidene habitattypen en soorten die op 
landschapsniveau en op gebiedsniveau om een samenhangende aanpak vragen in het kader van beheer 
en inrichting. De in de aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden opgenomen instandhoudings-
doelstellingen zijn de specifieke uitwerking van de algemene doelen en kernopgaven per Natura 2000-
gebied. De mogelijke effecten van de te vergunnen werkzaamheden op die instandhoudings-
doelstellingen zijn beoordeeld. Die beoordeling is de kern van deze vergunning. Verderop in deze 
paragraaf blijkt uit de beoordeling dat geen significante negatieve effecten op zullen treden. Het uitvoeren 
van het aangevraagde project achten wij dan ook niet in strijd met de algemene doelen en kernopgaven 
opgesteld voor Natura 2000-gebieden. 
 
B3. Beoordeling van effecten op instandhoudingsdoelstellingen, typische soorten en het 
provinciaal beleid  
De beoordeling van de aanvraag beperkt zich tot de effecten door stikstofdepositie vanwege het project op 
habitattypen, habitatsoorten, aangewezen broedvogels en aangewezen niet-broedvogels in Natura 2000-
gebieden en het provinciaal beleid.  
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Beoordeling van effecten op instandhoudingsdoelstellingen 
 
Aanlegfase 
Bij de aanvraag is een Aerius-berekening met onderbouwing van de invoergegevens gevoegd, waaruit 
blijkt dat er ten gevolge van de aanlegfase geen depositie op stikstofgevoelige habitattypen plaatsvindt. De 
bouwfase leidt dus op voorhand niet tot significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen 
van Natura 2000-gebieden. 
 
Gebruiksfase 
Bij de aanvraag is een Aerius-berekening gevoegd, waaruit blijkt dat de beoogde situatie leidt tot een 
berekende stikstofdepositie van maximaal 0,25 mol/ha/jaar op stikstofgevoelige habitattypen in 
verschillende Natura 2000-gebieden in Nederland. De hoogst berekende depositie vindt plaats op het 
habitattype H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) in Natura 2000-gebied Oosterschelde. In 
diverse hexagonen waarop depositie plaatsvindt wordt de kritische depositiewaarde (KDW) voor de 
betreffende habitattypen reeds overschreden of bijna overschreden. De extra depositie vanuit de 
beoogde situatie zou in deze hexagonen mogelijk kunnen leiden tot een significant negatief effect op de 
instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura 2000-gebied.  
 
Overschrijding van de KDW vormt namelijk een indicatie dat een toename van de stikstofdepositie kan 
leiden tot aantasting van de natuurwaarden. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
heeft in de uitspraak van 6 april 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:940) aangegeven en in de uitspraak van 29 
mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1764) bevestigd dat de KDW echter niet geldt als een absolute 
grenswaarde. Het is dus niet zo dat habitattypen waarvan de KDW wordt overschreden automatisch 
verkeren in een slechte staat van instandhouding. 
 
In de aanvraag wordt gebruik gemaakt van intern salderen. De beoogde situatie wordt daarbij afgezet 
tegen de referentiesituatie. Dit is toegestaan zolang voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 5 van 
de Beleidsregel intern en extern salderen d.d. 10 december 2019. 
 
Toetsing referentiesituatie 
Er wordt voor de referentiesituatie uitgegaan van de milieutoestemming d.d. 16 maart 1993. Dit is een 
melding op grond van het toenmalige Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer. Deze toestemming 
gold ten tijde van de vroegst mogelijke aanwijsdatum van een Natura 2000-gebied (referentiedatum). Er 
zijn na deze toestemming geen lagere deposities vergund. Deze milieumelding is derhalve de juiste 
uitgangssituatie volgens artikel 1 van de Beleidsregels intern en extern salderen d.d. 10 december 2019.  
 
In de beleidsregel  is vastgelegd dat de maximale emissiewaarden, zoals vastgelegd in het Besluit 
emissiearme huisvesting (Beh), een plafond vormen bij het berekenen van de stikstofemissie voor de 
referentiesituatie bij intern salderen. In dit geval is het Beh alleen van toepassing op melk- en kalfkoeien 
ouder dan 2 jaar. Omdat de betreffende stal is opgericht voor 1 januari 2008 geldt hiervoor op grond van 
artikel 3, lid 1, onder a van het Beh geen maximale emissiewaarde. 
 
In de referentiesituatie was het onderstaande veebestand toegestaan, met emissiewaarden volgens het 
Beh: 
 
Tabel 1: referentiesituatie 

Stal Rav-code Omschrijving Aantal 
dieren 

NH3  
per dier 

NH3 totaal 

A A1.100 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, 
overige huisvestingssystemen 

75 13,0 975,0 

A A3.100 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige 
huisvestingssystemen 

37 4,4 162,8 

B A3.100 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige 
huisvestingssystemen 

13 4,4 57,2 

B A6.100 vleesstieren en overig vleesvee van circa 
8 tot 24 maanden (roodvleesproductie), 
overige huisvestingssystemen 

10 5,0 53,0 

 TOTAAL    1.248,0 

 
Toetsing feitelijk gerealiseerde capaciteit 
Nadat de referentiesituatie is getoetst is gekeken naar de feitelijk gerealiseerde capaciteit. Op grond van 
de beleidsregel wordt namelijk alleen de vergunde emissie in de referentiesituatie meegenomen, voor 
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zover de capaciteit aantoonbaar feitelijk is gerealiseerd. Uit de geraadpleegde bronnen met recente 
informatie is aangetoond dat de gebouwen daadwerkelijk zijn opgericht. 
 
Conclusie 
Uit de bij de aanvraag behorende Aerius-verschilberekening blijkt dat de beoogde situatie door intern 
salderen per saldo nergens leidt tot een stijging van stikstofdepositie op stikstofgevoelige hexagonen. De 
stikstofdepositie blijft overal gelijk. Dit betekent dat op voorhand geen sprake is van significante negatieve 
effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 
 
Beoordeling van effecten op typische soorten 
De uitspraak van de ABRvS van 20 februari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:547), waarin het arrest van het 
HvJ EU d.d. 7 november 2018 (ECLI:EU:C:2018:883) wordt toegepast maakt duidelijk dat in een 
passende beoordeling de gevolgen van een project (of plan) moeten worden geïnventariseerd en 
onderzocht voor zowel de soorten in een Natura 2000-gebied waarvoor geen instandhoudings-
doelstellingen zijn geformuleerd als voor soorten en habitattypen buiten een Natura 2000- gebied, op de 
voorwaarde dat deze effecten de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied kunnen aantasten. Dat 
betekent dus ook dat ook de effecten op soorten in een Natura 2000-gebied waarvoor het gebied niet is 
aangewezen en de habitattypen en soorten buiten dat gebied moeten worden onderzocht, indien effecten 
op die soorten de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied kunnen aantasten. Omdat 
er in dit geval geen sprake is van toename van ammoniakdepositie, zijn effecten op typische soorten uit 
te sluiten. 
 
Cumulatie 
Bij vergunningverlening voor een project dient een beoordeling plaats te vinden van de cumulatieve 
gevolgen, indien het project afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of handelingen significante 
gevolgen kan hebben voor het desbetreffende Natura 2000-gebied. Een vergunning kan alleen verleend 
worden als het project afzonderlijk of in combinatie met andere projecten geen significante gevolgen 
heeft. Omdat er in dit geval in geen enkel Natura 2000-gebied sprake is van toename van 
ammoniakdepositie, is er ook geen kans op cumulatie.  
 
Beoordeling ten aanzien van het provinciaal beleid 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden voor intern salderen, zoals deze zijn opgenomen in artikel 5 van 
de Beleidsregels intern en extern salderen d.d. 10 december 2019. 
De aangevraagde activiteiten worden zodanig uitgevoerd dat er geen significante aantasting plaatsvindt 
van de wezenlijke kenmerken of waarden van de Zeeuwse beschermde natuur en onvermijdelijke 
verstoringen zo klein mogelijk worden gehouden. Naar ons oordeel is er geen strijdigheid met het 
Omgevingsplan Zeeland 2018 of met de Beleidsnota Natuurwetgeving. 
 
 

C. Conclusies 
 
U heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat met het uitvoeren van de aangevraagde activiteiten geen 
aantasting plaatsvindt van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden. 
Er wordt rekening gehouden met de relevante instandhoudingsdoelstellingen. Evenmin leveren de 
voorgenomen activiteiten strijdigheid op met de overige genoemde wetsartikelen of het provinciaal beleid. 
Wij zijn op grond van bovenstaande overwegingen van mening dat de gevraagde vergunning onder 
oplegging van voorschriften (onderdeel 1) verleend kan worden. 
 
 
D. Overige wet- en regelgeving 
 
Bij de beoordeling van onderhavige aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan de Wet 
natuurbescherming, hoofdstuk 2 Natura 2000-gebieden en de daarbij behorende regelgeving niet 
betrokken. Mogelijk zijn er voor de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft nog andere 
bepalingen van toepassing. Wij wijzen u erop dat het kan zijn dat voor het uitvoeren van uw activiteit 
alsnog een vergunning en/of ontheffing en/of melding op grond van andere hoofstukken van de Wet 
natuurbescherming, dan wel op grond van andere wet- en regelgeving vereist kan zijn. 
 




